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 Below we have compiled a list of the ayats that have 
proven beneficial in fighting Sehr and remove it by it’s 
roots. Although the whole of Quran is a cure for every ill-
ness in this world but some ayat have more effect than 
the other due to the ayat’s nature and the nature of the 
illness and the magic and the jinn tied to it.   

There are a few methods of reading these ayats:  

1) 3 times after every salah.  

2) 7 times after fajr, zuhr and maghrib. 

3) 11 times after fajr and maghrib. 

4) 21 times after fajr or maghrib. 

5) 41 times after isha.   

The last method should not be adopted without permis-
sion and supervision. 
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حعَاََلنَّي )1بسم اهلل الرمحن الرحيم )“ أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم -1 ّ َرَبّ ال ُد لِّلََ َمح ( 2( اْلح
ّحيّم ) َّن الَرَ محح يّن )3الَرَ تَعّنُي )4( مَالّّك يَوحّم الَدّ تَقّيَم )5( إّيََاَك نَعحبُُد َوإّيََاَك نَسح ُسح َراَط اَلح ّدنَا الَصّ ( اهح

النََّي )6 حّهمح َوال الَضَ حُضوّب عَلَي َغ ّ اَلح حّهمح غَْيح َت عَلَي حعَمح  [7-1]الفاحتة:  (”7( ّصَراَط الََّذيَن أَن

حُمتََقنَّي )1الم )“ بسم اهلل الرمحن الرحيم -2 حَب فّيّه ُهًدى لّل حّكتَاُب ال َري مّنُوَن b2( ذَلَّك ال ( الََّذيَن يُؤح
الة َوّمََا َرزَقحنَاُهمح يُنّفُقوَن ) حّب َويُقّيُموَن الَصَ حغَي حلَّك 3بّال حّزَل ّمنح قَب حَك َومَا أُن حّزَل إّلَي ّمنُوَن ِّبَا أُن ( َوالََّذيَن يُؤح

ُفحلُّحوَن )4َوبّاآلخَرّة ُهمح يُوقّنُوَن ) لَئَّك ُهمح اَلح َََل ُهًدى ّمنح َربَّّهمح َوأُوح لَئَّك ع  [5 -1]البقرة:  ( ”5( أُوح

ّحيُم )“ -3 َُن الَرَ محح تاّلّف 163َوإََّلُُكمح إّلٌَه َواّحٌد ال إّلََه إاّلََ ُهَو الَرَ ّض َواخح َمَواّت َواألَرح حّق الَسَ ( إَّنَ ِّف َخل
َماءِّ ُ ّمنح الَسَ ّر ِّبَا يَنفَُع النََاَس َومَا أَنَزَل الَِلَ حبَحح حّك الََِّت ََتحّري ِّف ال حُفل حّل َوالنََهَاّر َوال يَا بّّه مِّ اللََي نح مَاٍء فَأَحح

َما َ الَسَ ّر بنَيح َُسَخَ َحاّب اَلح يَاّح َوالَسَ ّريّف الَرّ َض بَعحَد مَوحِّتَا َوبََثَ فّيهَا ّمنح كَُلّ دَابٍََة َوتَصح ّض ّء األَرح َواألَرح
 [164 -163]البقرة:  ( “164آليَاٍت لّقَوحٍم يَعحقّلُوَن )

َمَواّت َومَا ِّف األَرِح ” -4 حُخُذُه ّسنٌَة َوال نَوحٌم لَُه مَا ِّف الَسَ حقَيَُوُم ال تَأ ََيُ ال ُ ال إّلََه إاّلََ ُهَو اْلح مَنح ذَا الََّذي  ّضِالَِلَ
حّمّه إِّ ٍء ّمنح عّل حفَُهمح َوال ُُيّيُطوَن بَّشيح حّديّهمح َومَا َخل َ أَي حَدُه إاّلََ بّإّذحّنّه يَعحلَُم مَا بنَيح فَُع ّعن ّسيَُُه الََِيَشح  ِّبَا َااءَ َوّسَع ُررح

حعَّظيُم ) حعَلَّيُ ال ُظُهَما َوُهَو ال َض َوال يَئُوُدُه ّحفح َمَواّت َواألَرح  [255]البقرة:  ( ”255الَسَ

ّ َومَالّئَكتّّه َوُرتُبّّه َوُرُسلِّ“ -5 ّمنُوَن كَُلٌ آمََن بّالَِلَ ُؤح حّه ّمنح َربَّّه َواَلح ُسوُل ِّبَا أُنّزَل إّلَي َ  هِّآمََن الَرَ ُق بنَيح ال نُفََرّ
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َّصْيُ ) حَك اَلح عحنَا َوأََطعحنَا ُغفحَرانََك َربََنَا َوإّلَي عَهَا ََلَا 285أََحٍد ّمنح ُرُسلّّه َوقَالُوا ََسّ ً إاّلََ ُوسح ُ نَفحسا ( ال يُكَلَُّف الَِلَ
حِ حنَا َربََنَا َوال حَتحّملح عَلَي َطأ نَا إّنح نَّسينَا أَوح أَخح تََسبَتح َربََنَا ال ُتَؤاّخذح حهَا مَا ارح َِمَا رََسبَتح َوعَلَي حتَُه ن ً رََما مَحَل را ا إّصح

َِ مَححن حنَا مَا ال َطاقَةَ لَنَا بّّه َواعحُف عَنََا َواغحّفرح لَنَا َوارح ل حلّنَا َربََنَا َوال حُتََمّ َََل الََّذيَن ّمنح قَب نَا عَََل ا ع حَت مَوحالنَا فَانُصرح أَن
حكَافّّريَن ) حقَوحّم ال  [286]البقرة: (”286ال

ّط ال إّلََه إاّلََ ُهَو “ -6 حقّسح ً بّال حّم قَاّئما حعّل لُوا ال اَلّئَكُة َوأُوح ُ أَنََُه ال إّلََه إاّلََ ُهَو َواَلح حَِاّهَد الَِلَ عَّزيُز اْلحَّكيُم )ال
نساء:  (”18  [18]ال

حّشي ال“ -7 ّش يُغ حعَرح تََوى عَََل ال َض ِّف ّستََّة أَيََاٍم ُثَمَ اسح َمَواّت َواألَرح ُ الََّذي َخلََق الَسَ ََِإَّنَ َربََُكمح الَِلَ حَل ل ي
حُق َواألَمحُر تَِ َراٍت بّأَمحّرّه أاَل لَُه اْلحَل حقََمَر َوالنَُُجوَم ُمَسَخَ َس َوال مح ً َوالَشَ لُبُُه َحثّيثا ُ َرَبُ بَاالنََهَاَر يَطح َرَك الَِلَ

حعَاََلنَّي ) ُعحتَّديَن )54ال يَةً إّنََُه ال ُُيَّبُ اَلح ً َوُخفح عا ّض بَعحَد 55( ادحُعوا َربََُكمح تََضَرُ ( َوال تُفحّسُدوا ِّف األَرح
ّسّننَي ) ُحح ّ قَّريٌب ّمنح اَلح َةَ الَِلَ ً إَّنَ َرمحح ً َوَطَمعا الّحهَا َوادحُعوُه َخوحفا  [56 – 54]األعراف:  ( “56إّصح

َجُعوَن )“ -8 حنَا ال ُترح ً َوأَنََُكمح إّلَي َا َخلَقحنَاُرمح عَبَثا حتُمح أََّنَ ََقُ ال إّلََه إاّلََ ُهَو 115أَفََحّسب َلُّك اْلح ُ اَلح ( فَتَعَاََل الَِلَ
حَكّريّم ) ّش ال حعَرح حَد َربَّّه إّنََُه ال يُفحلُّح 116َرَبُ ال َا ّحَساُبُه ّعن َهاَن لَُه بّّه فَإَّّنَ ً آَخَر ال بُرح ّ إََّلا ُع مََع الَِلَ ( َومَنح يَدح

حكَافُّروَن ) نَي )117ال امّحّ ُ الَرَ حَت َخْيح َحمح َوأَن  [118 -115]اَلؤمنون:  (”118( َوُقلح َرَبّ اغحّفرح َوارح

9- “( ً افََاّت َصَفا ً )1َوالَصَ را اّجَراّت زَجح ً )2( فَالَزَ ( َرَبُ 4( إَّنَ إََّلَُكمح لََواّحٌد )3( فَالتََالّيَاّت ّذرحرا
ََشاّرّق ) حنَُهَما َوَرَبُ اَلح ّض َومَا بَي َمَواّت َواألَرح حَكَواّرّب )5الَسَ حيَا بّّزينٍَة ال ن َماءَ الَدُ ً 6( إّنََا زَيََنََا الَسَ ( َوّحفحظا
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حَطاٍن مَاّرٍد ) حََل َويُقحَذُفوَن ّمنح كَُلّ َجاّنٍب )7ّمنح كَُلّ َاي إٍَل األَع ُعوَن إََّل اَلح َمَ ً َوََلُمح عََذاٌب 8( ال يََسَ ( ُدُحورا
فَةَ فَأَتحبَعَُه ّاهَاٌب ثَاقٌّب )9َواّصٌب )  [11 -1]الصافات:  (”11( إاّلََ مَنح َخّطَف اْلحَطح

ّض فَانُفُذوا ال “ -11 َمَواّت َواألَرح تََطعحتُمح أَنح تَنُفُذوا ّمنح أَقحَطاّر الَسَ يَا مَعحَشَر اْلحَّنّ َواإّلنّس إّنح اسح
حَطاٍن ) بَاّن )33تَنُفُذوَن إاّلََ بُّسل حُكَما ُاَواٌظ ّمنح نَاٍر َوُُنَاٌس فاَل 34( فَبّأََيّ آالّء َربَُّكَما ُتَكَذّ َسُل عَلَي ( يُرح

بَاّن )35تَنتَّصَراّن )  [36 -33]الرمحن:  (”36( فَبّأََيّ آالّء َربَُّكَما ُتَكَذّ

حَك األَمحثَاُل “ -11 ّ َوتّل يَّة الَِلَ ً ّمنح َخشح عا ً ُمتََصَدّ حتَُه َخاّاعا آَن عَََل َجبٍَل لََرأَي حُقرح حنَا َهَذا ال حَزل ِلَوح أَن ّربُهَا نَضح
ُروَن ) ّحيُم )21لّلنََاّس لَعَلََُهمح يَتَفََكَ َُن الَرَ محح هَادَّة ُهَو الَرَ حّب َوالَشَ حغَي ُ الََّذي ال إّلََه إاّلََ ُهَو عَالُّم ال ( ُهَو الَِلَ

حعَّزيُز اْلحَبََار22ُِ حّمُن ال ُهَي ّمُن اَلح ُؤح الُم اَلح وُس الَسَ حُقَدُ َلُّك ال ُ الََّذي ال إّلََه إاّلََ ُهَو اَلح ُِ ( ُهَو الَِلَ ّ اَلح حَحاَن الَِلَ ُ ُسب تََكَُرّ
ّرُروَن ) ا يُشح ّض 23عََمَ َمَواّت َواألَرح ََن يَُسبَُّح لَُه مَا ِّف الَسَ ُسح َاُء اْلح ُر لَُه األََسح َُصَوّ حبَاّرُئ اَلح ُ اْلحَالُّق ال ( ُهَو الَِلَ

حعَّزيُز اْلحَّكيُم ح)  [24 -21]اْلشر:  (”24َوُهَو ال

نُوٌن “ -12 رحَر َويَُقولُوَن إّنََُه ََلَجح ُعوا الَذّ لُّقونََك بّأَبحَصاّرّهمح ََلََا ََسّ َكَاُد الََّذيَن رَفَُروا لَيُزح ( َومَا 51)َوإّنح ي
حعَاََلنَّي )  [52 – 51]القلم:  (”52ُهَو إاّلََ ّذرحٌر لّل

13- ” ( ً ََذ َصاّحبَةً َوال َولَدا  [3]اْلن:  (”3َوأَنََُه تَعَاََل َجَدُ َربَّنَا مَا اَّتَ

ُ أََحٌد )” بسم اهلل الرمحن الرحيم -14 َمُد )1ُقلح ُهَو الَِلَ ُ الَصَ ( َولَمح يَُكنح 3( لَمح يَلّدح َولَمح يُولَدح )2( الَِلَ
ً أََحٌد )  [4 -1]اإلخالص:  (”4لَُه ُرُفوا
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حفَلَّق )” بسم اهلل الرمحن الرحيم -15 ( َوّمنح َاَرّ غَاّسٍق إّذَا َوقََب 2( ّمنح َاَرّ مَا َخلََق )1ُقلح أَُعوُذ بَّرَبّ ال
حُعقَّد )3)  [5 -1]الفلق:  (”5( َوّمنح َاَرّ َحاّسٍد إّذَا َحَسَد )4( َوّمنح َاَرّ النَََفَاثَاّت ِّف ال

( ّمنح َاَرّ 3( إّلَّه النََاّس )2( مَلّّك النََاّس )1ُقلح أَُعوُذ بَّرَبّ النََاّس )”  بسم اهلل الرمحن الرحيم -16
َواّس اْلحَنََاّس ) حَوسح ّوُس ِّف ُصُدوّر النََاّس )4ال   [6 -1]الناس:  ( ”6( ّمنح اْلحّنََّة َوالنََاّس )5( الََّذي يَُوسح


